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Theaterweekend Daniël
Nienke van der Heiden

Op 8, 9 en 10 februari is het voor de
elfde keer Theaterweekend! Jongeren
uit verschillende kerken in Amstelveen
en omgeving maken in één weekend
een musical waarin het verhaal van
Daniël verteld wordt.

‘Daniël is geboren in Israël, maar
werd als kleine jongen door de koning
meegenomen naar Babylonië. Als hij
ouder is geworden, gaat hij aan het werk
als adviseur in het paleis van de koning.
Daniël is een belangrijk adviseur en kan,
met behulp van God, de koning meer
vertellen dan alle andere adviseurs. Zij
zijn jaloers en zien Daniël liever vandaag
dan morgen verdwijnen.’
Inmiddels hebben we de
voorbereidingsavonden achter de rug.
We zijn twee avonden met de groep
bij elkaar gekomen om ons samen met
dominee Werner Pieterse te verdiepen
in het verhaal en de karakters én om
alvast ideeën uit te wisselen. We
deden dit door het verhaal in scènes
te verdelen en in kleine groepjes vijf

minuten één van de scènes door te
spreken. Alle groepjes brainstormden
erop los door filmpjes te bekijken,
liedjes op te schrijven, decorvisies te
tekenen, acteeropties te benoemen
en ideeën voor dans of techniek aan
te voeren.
Samen met de leiding van het
Theaterweekend bekijken we nu wat er
wel en niet mogelijk is en gaan we alvast
aan de slag met de voorbereidingen:
arrangementen voor de liedjes,
choreografie voor de dans en materiaal
voor het decor.
Maar het echte werk wordt tijdens het
weekend geleverd. Vanaf vrijdagmiddag
vijf uur tot zondagochtend vijf minuten
voor de uitvoering, werken de
deelnemers en vrijwilligers hard om ook
2

dit jaar weer een mooie voorstelling
neer te zetten. We gaan aan de slag met
toneel, dans, muziek, decor, techniek,
beeld, grime en kostuums. We besteden
veel tijd aan het oefenen, maar het
weekend moet natuurlijk ook gezellig
zijn! Daarom eten we met elkaar (dank
aan alle vrijwilligers die voor ons willen
koken!), doen we spelletjes en slapen
we zaterdagavond in de kerk.
Benieuwd naar het verhaal?
Kom dan op zondagochtend 10 februari
om 10.00 uur naar de Theaterdienst!
Paaskerk, Augustinuspark 1,
Amstelveen.
Heb je je nog niet opgegeven, maar wil
je wel graag meedoen? Meld je dan nu
aan bij jeugdwerker Nienke!
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‘Profeten’ als thema van het eerste nummer
van 2019. Nu denkt u misschien: ha, nu gaan
we horen wat dit nieuwe jaar gaat brengen,
welke trends er zijn en noem maar op. Nee,
dat gaat niet gebeuren. In mijn hoofdartikel
schrijf ik dat de profeten in de Bijbel geen
toekomstvoorspellers zijn, maar veeleer
stoorzenders die optreden wanneer de leiders
van het volk geen recht doen aan armen en
verdrukten. Vandaar het omslagbeeld: storing.
Er is storing tussen God en mens en storing
tussen mensen onderling. Profetie is niet alleen
iets van het verleden. Kees van Ekris schrijft in
zijn bijdrage over profetische prediking; de kerk
moet niet alleen maar pastoraal spreken, maar
ook profetisch. Als het kwaad zich breed maakt in
kerk of samenleving, maar er wordt gezwegen,
dan verliest een kerk geloofwaardigheid en
zeggingskracht. Dit spreken van de kerk is
trouwens wel een hachelijke zaak. Het jaar was
nog geen week oud of er ontstond een enorm
tumult over de Nashville-verklaring. Jammer om
als christenen / protestanten op deze wijze in het
nieuws te komen. De Algemene Kerkenraad van
onze gemeente heeft zich van deze verklaring
gedistantieerd en nadrukkelijk uitgesproken
dat ieder mens van harte welkom is. Gelukkig
kunnen we in ‘Kerk in de stad’ lezen hoe Werner
en Nienke de Bijbelverhalen op een positieve
manier naar voren brengen buiten de muren
van de kerk. Nelly en Pieter wijzen vanuit de AK
op ingrijpende keuzes waarvoor wij staan met
het vertrek van twee predikanten en gezien de
financiële situatie van onze gemeente die nu echt
zorgen baart. Dat het van belang is om ruimhartig
aan Kerkbalans te geven, mag duidelijk zijn.
Profeten worden misschien in hun vaderstad niet
altijd geëerd, maar wel binnen de redactie van
Present. Durf een profeet te zijn. Veel leesplezier.
Sieb Lanser
januari/februari 2019

kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert
Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 641 38 26
Paaskerk
Augustinuspark 1
020 - 641 51 68
Dagcentrum Westwijk
Augusta de Witlaan 2
1187 VH Amstelveen
Pauluskerk
W. van Borsselenweg 116
06 – 51 794 420
Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 642 49 95
De Buitenhof
Nieuw Herlaer 2
Vreugdehof
De Klencke 111
Kapel VUmc
De Boelelaan
Zorgcentrum Groenelaan
De Helpende Hand
Ziekenhuis Amstelland
Laan v.d. Helende Meesters

Zo/ 27-01

Zo/ 03-02

Zo/ 10-02

1e collecte: Diaconie, jeugddiaconaat
2e collecte: Kerk, landelijk jeugd- en
jongerenwerk

1e collecte: Diaconie, werelddiaconaat
2e collecte: Kerk, eredienst & pastoraat
in onze gemeente

1e collecte: Diaconie, kledingbank
2e collecte: Kerk, jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
16.00 uur: mw. Nienke van der Heiden,
Verhaal in de Kruiskerk
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin en pastor
E. Jongerden, oecumenische viering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M. Aangeenbrug,
Apeldoorn
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: Pastor Ph. Kwint en ds. H.U.
de Vries, oecumenische viering

Kruiskerk
10.00 uur: ds. J.J.A. Doolaard, Zeist
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Dagcentrum Westwijk
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin en ds. P.A.
de Bres
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. W.T. Pieterse

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser,
met de cantorij
17.00 uur: muzikale vesperviering,
liturg: ds. B. Koizjn, Aalsmeer
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse,
Theaterdienst
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. M. van de Ruitenbeek,
Wilnis
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries,
met de cantorij

De Buitenhof
za 26.01 10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: pastor J. Engelen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus

De Buitenhof
Za 02.02 10.30 uur: RK-viering
Kapel VUmc
10.00 uur: dr. F. Stock
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. R.J. Prent
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor H. Dornseiffen

4

De Buitenhof
za 09.02 10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. D. Kuiper

Data inleveren en
verschijnen Present

Zo/ 17-02

Zo/ 24-02

1e collecte: Diaconie, Kerk in Actie:
noodhulp
2e collecte: Kerk, wijkwerk

1e collecte: Diaconie, zorg- en hulpverlening in Amstelveen-Buitenveldert
2e collecte: Kerk, landelijk missionair
werk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
15.30 uur: ds. M.M. Bogaard,
dienst van Woord & Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.A. Mol, Driezum
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. S.H. Lanser

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. J.B. ten Hove,
Veenendaal
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
za 16.02 10.30 uur: RK-viering
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. B.M.H. van Drongelen
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. L. Meiling

De Buitenhof
za 23.02 10.30 uur: drs. R.J. Prent
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: dr. F. Stock

02 – Ja, jij
inleveren kopij: 11 februari
op de mat: 02 maart
03 - Leven
inleveren kopij: 25 maart
op de mat: 13 april
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Zo spreekt de Heer…!?
Sieb Lanser

Onlangs moest ik in Haren een inleiding
houden over homotheologie. Naar
aanleiding van een vraag over mijn
persoonlijke levensloop vertelde ik dat
ik in mijn 35-jarig predikantschap nooit
in mijn geboorteplaats ben voorgegaan.
Toen ik nog studeerde, zeiden ze dat ik
gauw moest komen preken als ik klaar
zou zijn. Maar toen was ik in Sliedrecht
nog niet ‘uit de kast’ en was dus nog niet
bekend wat een grote zondaar ik ben.
Eén van de aanwezigen merkte op dat
geen profeet wordt geëerd in zijn eigen
vaderstad. Dat was een verwijzing
naar een uitspraak van Jezus tegen de
mensen in de synagoge in Nazaret:
‘Luister, ik zeg jullie
dat geen enkele
profeet welkom is
in zijn vaderstad’
(Lucas 4:24).
Ik begreep de link,
maar een profeet
wil ik mezelf niet
noemen, ook al
kan de prediking
soms profetische
elementen
bevatten. Wat is
een profeet?

Terugroepen naar God
Veel mensen denken bij een profeet
aan iemand die in de toekomst kan
kijken en bepaalde gebeurtenissen kan
voorspellen. In de Bijbel zijn de profeten
juist gericht op het heden en beoordelen
ze de tijd en situatie waarin ze leven.
God heeft zijn Woord, zijn beloften en
geboden, gegeven aan Israël. Dit is
vastgelegd in de Tora (Wet), de eerste
vijf boeken van ons Oude Testament.
In de joodse Bijbel volgen daarna de
Profeten en de Geschriften. ‘Wet en
Profeten’ worden vaak samen genoemd.
Jezus zegt bijv. dat hij niet is gekomen
om de Wet of de Profeten af te schaffen,
maar om ze tot vervulling te brengen
(Matteüs 5:17) en dat de twee geboden
van God liefhebben en de naaste
liefhebben de grondslag zijn van alles
wat er in de Wet en de Profeten staat
(Matteüs 22:40).
De profeten roepen het volk steeds
weer op om terug te keren naar de wet,
naar de richtlijnen voor een goed leven
die God als bevrijder aan het volk heeft
gegeven.

Stoorzenders
Vanuit Gods beloften en geboden
komen de profeten op voor armen
en verdrukten. Ze stellen het onrecht
in hun eigen tijd aan de kaak. Waar
godsdienstige of politieke leiders
denken hun gang te kunnen gaan,
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treden profeten als stoorzenders op. Ze
zwijgen niet en geven zo stem aan de
verontwaardiging van God zelf over het
onrecht.
In de profetische boeken van het Oude
Testament – daartoe behoren in de
joodse Bijbel ook boeken als Samuël
en Koningen – zijn profeten een kritisch
tegenover van koningen en priesters.
Zulke stoorzenders worden vaak niet
gewaardeerd, maar roepen weerstand
op. Veel profeten hebben dan ook
geworsteld met hun roeping, maar ze
konden niet anders. Ze zijn kritisch,
maar ook solidair. In al hun vezels
voelen ze zich verbonden met het
volk, dat toch het volk is waarmee God
zich heeft verbonden. Op dat verbond
zijn koning, priesters en heel het volk
aanspreekbaar.

Toekomst
Al spreken profeten met het oog op
hun eigen tijd en situatie, ze doen ook
uitspraken over de toekomst. Maar niet
als willekeurige voorspellingen. Vanuit
Gods beloften en geboden beoordelen
de profeten allereerst het heden en
van daaruit de toekomst. Bijv. als een
waarschuwing: als jullie op deze voet
doorgaan, dan leidt dat tot ballingschap.
Zoals in onze tijd klimaatprofeten
waarschuwen dat we onheil over onszelf
afroepen, als we doorgaan met de
opwarming van de aarde.

De profeten spreken niet alleen
oordeelsprofetieën uit, maar ook
beloften van herstel, terugkeer uit
ballingschap, een vrederijk. Vorige
maand, in de adventstijd en met Kerst,
klonk ook weer die bekende profetie
uit Jesaja 7:14, over een jonge vrouw
die zwanger zal worden van een zoon,
die zij de naam Immanuël zal geven.
Jesaja voorspelt hier niet de komst
van Jezus, maar doelt op de geboorte
van een kind in zijn eigen tijd, als een
bijzonder teken voor koning Achaz.
Maar eeuwen later, met de geboorte
van Jezus, werd deze oude profetie
opnieuw actueel en zagen christenen
hierin een vervulling.

Zo spreekt de Heer…
In het Oude Testament treden de
profeten op in de samenleving, met
een direct beroep op God: Zo spreekt
de Heer… In het Nieuwe Testament
is dat al anders. Daar vindt profetie
plaats binnen de christelijke gemeente
en krijgen Gods beloften en geboden
gestalte als bemoediging en vermaning.

In onze dagen is de kerk bescheidener
geworden met grote woorden en
pretenties, door een veranderde
positie in de samenleving en door
grote interne pluriformiteit. Het is
goed als de kerk zich uitspreekt over
bijv. duurzaamheid, vluchtelingen,
kinderpardon, een bed-bad-broodregeling. Maar de stem van de kerk
is één van vele in een democratisch
debat. De kerk zal altijd moeten
opkomen voor mensen, zeker voor
mensen in de knel.
Het profetische geluid moet allereerst
klinken binnen de kerk zelf. Dat dat
heel hachelijk kan zijn, is recentelijk
weer gebleken met de Nashvilleverklaring. De opstellers hebben een
profetisch geluid willen laten horen
tegen een seculiere genderideologie
en aanvaarding van homoseksualiteit
door christenen, met een eenduidig
‘Zo spreekt de Heer’ en als christen
mag je het niet anders zien. Zo moet
het dus niet. Dit voorbeeld maakt ook
duidelijk dat een beroep op de Bijbel
niet zonder complicaties is.
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De vraag moet niet zijn: wat zegt
de Bijbel over homoseksualiteit of
transgenderisme, maar: wat zegt de
Bijbel over God. Hoezeer ook vervat
in teksten die het stempel dragen van
een heel andere tijd en cultuur, in de
Bijbel komt mij een God tegemoet
die een bevrijder is, die mensen in
de ruimte zet en wil dat mensen
leven in liefde en vrijheid. Als ‘in
Christus – en dat betekent ook: in
zijn lichaam, de gemeente – geen
mannelijk en vrouwelijk is’ (Galaten
3:28), dan betekent dat toch dat
gender en seksuele voorkeur geen
rol moeten spelen in de gemeente
van Christus. Profetische kritiek richt
zich op het opnieuw opleggen van
een slavenjuk, bijv. een keurslijf van
rigide gendercategorieën en verplichte
vormen van seksualiteit. Daarover wil
ik wel graag in gesprek.
Profeet of niet, ik zal op de bres blijven
staan voor bevrijding en protesteren
tegen alles wat anderen en mijzelf
verhindert om mens te zijn voor Gods
aangezicht.
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Profetische prediking
Kees van Ekris, predikant in Zeist en studiesecretaris van Areopagus/IZB. Hij promoveerde in 2018 aan
de PThU op een proefschrift over profetische prediking (Making See. A Grounded Theory of the prophetic
dimension in preaching. LIT Verlag, Zurich/Berlin 2018).

Als het visioen ontbreekt verwildert
het volk. Die observatie uit Spreuken
29:18 is vertaald in allerlei varianten.
Een belangrijke variant is: Als de
profetie verdwijnt, verliest een volk zijn
orientatie.
Als de profetische stem niet meer
klinkt, als de bezieling van het visioen
en de kritische tegenstem zwijgt, dan
verslapt ook de kerk. Ze praat nog
wel, maar heeft weinig te zeggen. De
profetie houdt een samenleving en de
kerk bij de kern van de zaak.
Valse profeten in de Bijbel dekken
problemen toe. Ze
spreken over vrede
wanneer gesproken
moet worden
over bekering. De
kritiek in de Bijbel
gebeurt wanneer er
pastoraal gesproken
wordt terwijl een
profetisch woord
nodig is. Als het
kwaad zich breed
maakt in kerk of
samenleving,

maar er wordt gezwegen, dan verliest
een kerk geloofwaardigheid en
zeggingskracht.
Hoe krijgen we grip op dat profetische?
In mijn proefschrift over profetische
prediking beschrijf ik het profetische
als een beweging in vijf momenten die
met elkaar samenhangen. Er zit een
theologische logica in die beweging.

1. Kwaad zichtbaar maken
Ik definieer ‘kwaad’ als datgene
wat het menszijn vanuit christelijk
perspectief schade berokkent. En het
gaat om datgene wat het geloof van
de gemeente beschadigt. Profetische
stemmen maken dat schadelijke
zichtbaar. Daar heb je inzicht voor
nodig, want het venijnige van het
kwade is dat het bij voorkeur in de
verborgenheid opereert. Er is iets
in het kwaad dat zich verzet tegen
openbaarheid. In het profetische
moment wordt die verborgenheid
doorbroken. Profeten zijn daarin vaak
alert op taal. Welk wereldbeeld en
welke verborgen duistere motieven
gaan schuil in taal?
Als gemeente, en als kerkenraad,
zouden we dit gesprek kunnen voeren:
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Welke aspecten in het gemeenteleven
beschadigen het geloof en de
gemeenschap? Welke conflicten, welke
gedragingen, welke denkbeelden en
welke atmosferen in de gemeente,
hinderen het geloofsleven? Is dat
oppervlakkigheid, het effect van
welvaart, geen commitment meer
aangaan, amper nog bidden, de
weigering in een conflict de vrede te
zoeken? We voelen aan: dan wordt
het spannend. Anderzijds: Is er in de
kerk niet ook een gewetensfunctie?
Een andere cruciale vraag: Krijgt een
predikant de geestelijke ruimte en
de ambtelijke ondersteuning om te
zeggen wat vanuit de Schriften op ons
toekomt?

2. Interventie
Het kwade wordt niet alleen benoemd,
er wordt ook een alternatief gewezen.
Voordat ik aan mijn onderzoek begon,
dacht ik dat profeten categorische critici
waren. Ze zeggen wat onrecht is en
strijdig is met het geloof en daarmee
basta. Mijn analyse laat iets anders zien.
Profeten onderbreken op een intelligente
en zorgvuldige manier. In de interventie
zoeken zij, bewust of onbewust, een
balans tussen wat gezegd moet worden,
wat gezegd kan worden, wat wijs is om

te zeggen en wat strategisch of effectief
is om te zeggen.
Ook dat zijn behulpzame handvatten
voor het profetische in de lokale
gemeente. Hoe kun je het schadelijke
zo benoemen in de gemeente, zonder
dat er een verdere escalatie gebeurt?
Hoe verenig je wijsheid, waarheid,
effectiviteit en deemoed?

3. Verlichting (door Woord en
Geest)
Een Bijbelwoord dringt aan. Een
profetische preek participeert in de
kracht van een Bijbelpassage. Een
passage uit de Bijbel is overdacht
en voorbereid met het oog op een
concrete gemeente, en in dat proces
gebeurt een actualisering. Plotseling
gaat het over ‘ons’, over een aspect in
ons gemeenteleven waarin het hapert.
Het is van het grootste belang dat we

zulke momenten niet neutraliseren,
maar dat we overwegen of de Geest
van God daardoorheen tot ons spreekt.

4. Bevrijding
Het fascinerende is dat profetische
prediking gericht is op bevrijding.
Het gaat in deze prediking niet om
grimmigheid of gelijkhebberij, maar
om genezing en vernieuwing. Het
kwade, dat benoemd en onderbroken
wordt, heeft mensen (en soms
gemeenschappen of samenlevingen)
in de greep. Profetische prediking is
een poging om hoorders daarvan vrij te
maken. Er zit in profetische prediking
iets van exorcisme: het kwade wordt
benoemd en door een Evangelisch
tegenwoord ‘uitgedreven’. Mensen
komen los van materialisme of racisme,
van een conflict, van verharding of van
hun ongeloof. In mijn boek heb ik niet
alleen preken van ‘grote predikers’
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bestudeerd (zoals Bonhoeffer, King en
Tutu), maar ook recente lokale preken,
uit ‘zomaar ergens’ in ons eigen land.
Ook in die preken gebeurt het dat
bijvoorbeeld het beknellende van angst
benoemd en doorbroken wordt. Of dat
een situatie waaraan de gemeente te
gronde gaat, benoemd wordt en dat
de gemeente gaat verlangen naar een
ander leven met elkaar en met God.

5. Inwijding
Door profetische prediking wordt de
gemeente weerbaar. Zij krijgt zelf oog
voor het kwaad, en ze wordt gestimuleerd om individueel en gezamenlijk
zo te leven dat dit kwaad weersproken
wordt en dat een alternatief leven
zichtbaar wordt. Inwijding, concentratie
op de betekenis van het Evangelie voor
vandaag, gaat hand in hand met participatie, dat is deelname aan datgene wat
gaande is in een samenleving.
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uit de algemene kerkenraad

Profetisch denken over
toekomst?
Nelly Versteeg (voorzitter AK) en Pieter Licht (scriba AK)

Namens de Algemene Kerkenraad wensen we u een gezegend 2019. In
oktober legde Geert-Jaap Welsing, ook lid van het moderamen van de AK, uit
hoe zijn ‘formule’ Denken + Doen = Durven leidt tot een andere manier van
werken, die ons in de kerk zou kunnen helpen. We zijn als gemeente - door de
omstandigheden gedwongen - in een fase gekomen dat we invulling moeten
gaan geven aan deze andere manier van denken + doen.
Vertrek van twee predikanten
Na het vertrek van ds. Mirjam
Buitenwerf komt nu ook afscheid van
ds. Marianne Bogaard dichterbij. We
raken in Marianne een heel goede
pastor kwijt. Maar als een predikant
ruim dertien jaar lang met veel plezier
en naar grote tevredenheid van de
gemeente heeft mogen werken, is
het voor haar goed
om naar een andere
gemeente te gaan.
We zijn dankbaar
voor wat zij heeft
kunnen betekenen
in onze gemeente.
Hoe dit alles voor
onze gemeente
uitpakt, moeten
we met elkaar
gaan ontdekken.
Dat hangt onder

andere samen met onze huidige
financiële situatie.

Financiële situatie van onze
gemeente in Amstelveen
- Buitenveldert
We hebben ambities. We willen
graag investeren in versterking
van de onderlinge samenwerking,
vernieuwing en vergroening van onze
kerkgemeenschap. Onze financiële
armslag is echter niet meer zo groot
als in het verleden. Het is urgent
geworden om een gezonde balans te
vinden tussen inkomsten en uitgaven.
Leidend daarin is dat we de schat van
het evangelie willen doorgeven.
Sinds een aantal jaren hebben we
al een tekort op onze kerkelijke
activiteiten, maar dit tekort konden
we altijd ‘wegpoetsen’ door het
rendement op ons vermogen
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(aandelen, spaargeld, onroerend goed).
Dat lukt niet meer. Voor 2019 is een
tekort begroot van ca € 800.000,- op
onze kerkelijke activiteiten, terwijl de
inkomsten uit ons vermogen op ca €
300.000,- uitkomen, wat resulteert in
een netto tekort van een half miljoen
euro. De komende jaren zal dit nog
meer uit elkaar gaan lopen, waardoor
bij ongewijzigd beleid het netto tekort
zal groeien naar € 750.000,- in 2024.
Vanwege ons grote vermogen is
dat niet direct een probleem. Maar
zo’n groeiend tekort mag en kan niet
jaren voortduren: in dit tempo ‘eten
we binnen twee jaar de opbrengst
van de Dorpskerk op of binnen vier
jaar die van de Handwegkerk’. Zo
gaan we onverantwoord om met
het kerkelijke geld dat in de loop der
jaren bijeengebracht is door huidige
en vroegere gemeenteleden. Tegen
deze achtergrond is ook het besluit
genomen om kosten voor het gebruik
van het kerkgebouw bij een uitvaart of
trouwerij in rekening te brengen.
Ook het Classicaal College voor
de Behandeling van Beheerzaken
(CCBB) van de Protestantse Kerk

in Noord-Holland heeft ons op de
vingers getikt, omdat we geen
concreet beleidsplan hebben voor
onze financiën en bemensing voor
de komende vijf tot tien jaar. Vanuit
eigen noodzaak en aangespoord door
de kritiek van het (CCBB) gaan de AK
en het College van Kerkrentmeesters
de komende maanden een dergelijk
plan maken. Zonder zo’n plan is het
onmogelijk verantwoorde beslissingen
te nemen bij vertrek van een predikant
of kerkelijk werker.
Tijdens de gemeentevergadering
op 23 januari hebt u naar aanleiding
van de financiële situatie van onze
gemeente als geheel en van de
wijkgemeenten afzonderlijk uw
mening en ideeën kenbaar kunnen
maken over inkomsten en uitgaven
van onze gemeente. De uitkomsten

hiervan nemen we mee bij de
ontwikkeling van ons beleidsplan.

Hoe nu verder?
Het is duidelijk dat de tijd voorbij is dat
elke predikantsvacature automatisch in
dezelfde omvang als voorheen wordt
vervuld. Bij elke nieuwe vacature zoals nu de vacatures ontstaan door
het vertrek van ds. Buitenwerf en ds.
Bogaard - zal de omvang opnieuw
bekeken en vastgesteld moeten
worden. Verder is het zinvol om te
onderzoeken of er binnen de PGA-B
zelf geschikte kandidaten zijn voor de
invulling van (een deel van) de vacature.
Denken + doen kan ons hier helpen
om zaken echt anders aan te durven
pakken dan we tot nog toe deden.
We zullen afgewogen maatregelen

moeten nemen die helaas wel altijd
ergens in de gemeente pijn gaan
doen. De maatregelen die we als AK
willen gaan nemen, leggen we in de
gemeentevergadering in de maand mei
eerst aan u voor. Na u als gemeente
gehoord te hebben, nemen we ons
definitieve besluit. We hopen en
verwachten dat we met uw begrip en
steun, maar bovenal met de zegen van
God, tot verstandige keuzen kunnen
komen. We sluiten daarom af met een
deel van een zegenbede toegeschreven
aan de Benedictines Ruth Fox:
moge God ons zegenen met genoeg
dwaasheid om te blijven geloven dat
wij een verschil kunnen maken in deze
wereld, opdat we kunnen doen wat
anderen voor onmogelijk houden om
rechtvaardigheid en vriendelijkheid te
brengen, voor allen.

Protestantse Kerken in Amstelveen –
Buitenveldert betreuren de uit de VS
overgewaaide Nashville-verklaring
De Nashville-verklaring over Bijbelse seksualiteit heeft veel
mensen geschokt. Ook binnen de Protestantse wijkgemeenten
van de Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerk is er verdriet over
deze verklaring. Wij distantiëren ons ervan. Tegen iedereen die
zich door de Nashville-verklaring geraakt of gekwetst voelt,
zeggen wij: weet dat er in onze stad kerken zijn waar je van
harte welkom bent. In de kerk van Jezus Christus is immers
ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt
door de liefde van Christus, van harte welkom. Wij spreken
geen enkel waardeoordeel uit over de seksuele geaardheid
van onze gemeenteleden noch over het huwelijk of andere
levensverbintenissen.
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Geloofs
belijdenis
Ton Baeten, de voormalige abt van de Abdij van Berne in Heeswijk
(Norbertijnen) overleed op 26 januari 2018.

Ik geloof in een kerk die haar deuren wijd openzet,
waar iedereen welkom is en niemand buitengesloten wordt,
die geen onderscheid maakt tussen man en vrouw,
tussen goed en slecht,
waar ieder heilig en zondig is,
die geen rangen en standen kent,
waar allen van hoog tot laag
werkelijk broeders en zusters zijn,
die haar eigen grenzen overschrijdt
en een Tafel bereidt voor allen
die zich tot Jezus Christus bekennen,
die het Woord van God in dialoog belijdt
en waar communio (gemeenschap) hand in hand gaat met communicatie,
die niet heerst, maar dient, waar recht gedaan wordt aan allen,
die niet denkt aan eigen roem,
maar de kleinen eert en hen optilt uit hun vernedering,
die op uittocht is uit het land van slavernij
en op weg is naar werkelijke bevrijding voor allen,
die haar crisis te boven komt en blijft getuigen
van de hoop die in haar leeft.
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college van diakenen

Diaconaal Vakantiewerk
Ginus Trof

De eerste maand van het
nieuwe jaar is al weer voorbij.
De gedachten gaan naar de
komende lente en zomer. Niet
voor iedereen lijkt een vakantie
mogelijk. Toch bestaat al vele
jaren de Protestantse Stichting
Diaconaal Vakantiewerk, die in
samenwerking met Kerk in Actie
mogelijkheden biedt.

Er worden op diverse locaties vakantieweken aangeboden met voldoende zorg
voor gehandicapten. Er zijn ook vakanties voor éénoudergezinnen.
De locaties zijn prachtig gelegen,
verspreid door het land. Er zijn beroepskrachten en vrijwilligers, die gezelligheid, goede sfeer en de nodige verzorging mogelijk maken.

Er zijn altijd vrijwilligers welkom om dit
werk mogelijk te maken, zowel voor
activiteitenbegeleiding als voor eventuele verpleegkundige verzorging van de
vakantiegangers.
Uitgebreide informatie is te verkrijgen bij www.hetvakantiebureau.
nl, telefoon 0343-745890 of via uw
wijkdiaconie.

Bij financiële problemen kunt u korting
aanvragen bij het Vakantiefonds of
bij de diaconie. Kortom, een zorgeloze week voor wie maar wil en voor
mantelzorgers!

College van Diakenen
Amstelveen-Buitenveldert
Burgemeester Haspelslaan 129, Postbus 2011, 1180 EA
Amstelveen, e-mail: diaconie@pga-b.nl, tel. 020 - 641 36
48. IBAN: NL74 RABO 0373 736 037 of NL32 INGB 0000
526 833 t.n.v. Diaconie PGA-B

13

januari/februari 2019

college van kerkrentmeesters

Geef ruimhartig
aan Kerkbalans!
Yvonne Teitsma

Vragen staat vrij
Waardevolle gesprekken, inspirerende
diensten en uiteenlopende activiteiten:
er gebeurt veel moois in de kerk. We
zijn dankbaar dat wij uit Gods liefde
mogen leven en die al delend mogen
doorgeven. Ook in 2019 willen wij ons
vanuit die liefde inzetten voor elkaar
en voor onze samenleving. Met Actie
Kerkbalans vragen wij u om een ruimhartige financiële bijdrage, want met
uw bijdrage kan de kerk voortbestaan!

Vragen? Bel het Kerkelijk Bureau
Heeft u vragen over Kerkbalans of
andere (financiële) zaken? Bel of e-mail
ons gerust: kerkelijkbureau@pga-b.
nl of 020 - 641 36 48 op dinsdag t/m
donderdag van 9.00
- 12.30 uur. Heeft u
de envelop nog niet
ontvangen, laat u dit
ons even weten?

dank daarvoor! Wij hopen dat nog lang
te kunnen blijven doen in een kerk die
voor u vertrouwd is. Op het moment
van dit schrijven is de boekhouding voor
2018 nog niet afgesloten. In de thermometer vindt u de opbrengst t/m december. De eigen bijdragen voor 2018 die
in januari worden verwerkt, voegen we
hier nog aan toe.

Opbrengsten Actie
Kerkbalans t/m
december 2018

Dank u wel!

Uw financiële
bijdrage
is en blijft van
harte
welkom op re
kening
NL53 ABNA 05
49 316 523.

Dank voor uw
bijdragen aan onze
gemeente in 2018
Met uw bijdragen
heeft onze gemeente
ook in 2018 onze
activiteiten kunnen
voortzetten. Hartelijk

Begroot
Toegezegd t/m dec.
Ontvangen t/m dec.
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€ 455.000,00
€ 245.248,50
€ 428.735,48

Spontane bijdragen
t/m dec.

€ 185.400,94

column

Oud en
nieuw
Kees Camfferman

Een nieuw jaar betekent dat er weer twaalf nummers van elk maandblad,
52 nummers van elk weekblad, en pakweg 313 nummers van elk dagblad
gevuld moeten worden. Dat vullen is bij nieuwskolommen niet zo’n
probleem, want er gebeurt best veel in de wereld. Maar waar schrijf je over
als jouw publicatie niet (alleen) het laatste nieuws beschrijft?
Met die vraag hebben tuintijdschriften
en reismagazines te maken, maar
ook veel van wat in christelijke kring
verschijnt. Bij Present zelf speelt dat
niet zo, omdat er uit de wijkgemeenten
altijd wel iets te melden is. Waar
schrijf je over als je op een christelijke
doelgroep gericht bent met je
opiniemagazine, blog, omroepgids,
damesblad of weekendbijlage?
Ik twijfel niet aan de goede bedoelingen
van de verschillende redacties om het

christelijke volksdeel op te bouwen.
Ik geloof ook wel dat ze soms een
onderwerp aan de orde stellen vanuit
een sterk besef van profetische
roeping. Maar ik vermoed dat de vraag
‘waar zullen we het nu eens over
hebben’ - domweg ingegeven door
het publicatieschema - ook regelmatig
op tafel ligt. Dan is de keuze voor
een ‘nieuw’ onderwerp makkelijk
gemaakt. Het bestaande bevestigen
en je goedkeuring hechten aan wat al
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eerder gezegd is, is journalistiek gezien
weinig interessant: goed nieuws is
geen nieuws. Nee, om lezers te boeien
kun je veel beter iets problematiseren
of de aandacht vestigen op wat van
het gangbare afwijkt. Maar dat maakt
het bijhouden van christelijke media
wel een beetje vermoeiend omdat je
voortdurend de indruk krijgt dat alles
verandert, zou moeten veranderen, of
op zijn minst zou kunnen veranderen.
Als er een redacteur is die dit leest
- anders dan die van Present - zou
ik zeggen: ‘behandel ook eens een
onderwerp te waarover je ook honderd
jaar geleden had kunnen schrijven en
wat voor de kerk over honderd jaar nog
relevant is.’ Voor sommige lezers is het
vast nieuw.
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PJR

Agenda
evens
Contactgeg
an 129,
er Haspelsla
Burgemeest
.
Amstelveen
22 76 76
b.nl / 06 - 37
ag
nienke@p
stelveen.nl
www.pjram

Nienke van
der Heiden

27 januari
Kerk op Schoot (Paaskerk)
27 januari
Verhaal in de Kruiskerk
8,9,10 februari	Theaterwee
kend
(Paaskerk)
10 februari
Theaterdienst (Paaskerk)
10 maart
Kliederkerk

AdventPakjesActie
Op 16 december organiseerden we voor de 25ste keer
de AdventPakjesActie! Dank aan iedereen die de
moeite nam om kleine toiletartikelen, eten en warme
kleding mee te nemen. Het is overweldigend om te
zien hoeveel spullen en kleding mensen verzamelen,
kopen en breien om de dak- en thuisloze bezoekers van
Inloophuis Makom en Stichting Stoelenproject een hart
onder de riem te steken.
Met hulp van een aantal onmisbare en enthousiaste
gemeenteleden vulden we in rap tempo honderd
kerstpakketjes voor Inloophuis Makom. Zij hielden op
woensdag 19 december hun jaarlijkse kerstviering,
waar traditiegetrouw de kerstpakketjes van de
AdventPakjesActie worden uitgedeeld.

KERSTVIERINGEN
We kijken met heel veel plezier terug op alle vieringen
rondom Kerst. Niet alleen op de kinderkerstfeesten en de
tweede dienst in de Paaskerk, maar ook de momenten
waarop leerlingen van diverse basisscholen naar de
kerk kwamen om Kerst te vieren. De groepen 3 van de
Roelof Venemaschool kwamen naar de Kruiskerk. De
Willem-Alexanderschool en Het Palet kwamen met de
hele school naar de Paaskerk. Bij het kerstfeest van Het
Palet waren dominee Werner en jeugdwerker Nienke
betrokken bij de voorbereidingen en het kerstfeest zelf.
Samen met de leerkrachten bespraken we wat zij graag
tijdens deze kerstviering zouden willen. We schreven een
verhaal en iedere klas bereidde iets voor.
De kinderen van de groepen 1 t/m 5 studeerden
liedjes in, die van groep 6 staken de advents- en
kerstkaars(en) aan. De kinderen van groep 7 oefenden
een paar dagen eerder in de kerk en speelden nu
herder, schaap, minister, engel, koning, Jozef of Maria
in het kerstverhaal. De kinderen van groep 8 schreven
gebeden en gedichten en droegen deze voor. Zo werd
het een kerstviering van èn voor iedereen. Na afloop nam
iedereen zijn of haar zelfgemaakte lichtje weer mee de
kerk uit, de wereld in. Een mooi kerstfeest!

Een medewerker
van het inloophuis
vertelde dat er een
wachtlijst is voor deze
middag en dat alleen
de vaste bezoekers
uitgenodigd kunnen
worden. Iedereen die
in aanmerking komt,
krijgt een persoonlijke
uitnodiging. Die
uitnodiging, zo vertelde
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HWC in de Paaskerk

Op woensdag 12 december brachten negentig leerlingen (drie
VWO2-klassen) van het Hermann Wesselink College (HWC) een
bezoek aan de Paaskerk. Voor velen van hen was het de eerste keer
dat zij in een kerk waren. Dat maakte hun komst extra bijzonder.
In drie keer een uur vertelden we – dominee Werner Pieterse
en ikzelf – over de Bijbel, de traditie van de Paaskaars, wat een
gebouw een kerk maakt, wat een dominee precies doet en welke
kleur stola op welk moment gedragen wordt.
Met ieder een blaadje met daarop een ! en ? mochten zij
vervolgens de kerk doorlopen om het uitroepteken bij iets neer te
leggen dat zij herkenden of mooi vonden en een vraagteken bij iets
waar zij meer van wilden weten.
Het doopvont en het orgel leverden de meeste vragen op. Op
de vraag wie gedoopt was, gingen er in de ene klas twee en de
andere drie vingers omhoog. Rondom het doopvont vertelden we
over het doopritueel. Leo Kramer verwelkomde de leerlingen bij
binnenkomst met orgelspel. Tijdens de vragenronde liet hij het
geluid van zelfs het kleinste orgelpijpje horen! De leerlingen waren
onder de indruk. Uiteindelijk was er voor iedereen de mogelijkheid
een kaars aan te steken. Niemand moest, maar na een klein
kaarsengebed en onder de Taizémuziek die Leo op de piano inzette,
verstilde de klassen en kwam iedereen naar voren om een kaars
te branden. Nog nooit één stap in het gebouw gezet en toch voor
even samen kerk zijn, een mooie dag!

Selma van Ee
zij, wordt niet alleen ontvangen met
veel blijdschap, degene die persoonlijk
uitgenodigd wordt, voelt zich voor
even echt een mens die gezien wordt.
Bijzonder om te mogen horen wat de
kerstpakketjes teweeg brengen!
De financiële bijdragen aan
deze actie zijn gebruikt om
chocoladerepen te kopen voor
tweehonderd bezoekers van
beide inloophuizen. Daarnaast is
er een geldelijke gift gedaan aan

het inloophuis en de stichting.
De chocoladerepen waren het
idee van de coördinator van
Stichting Stoelenproject, zij gaf
aan dat bezoekers vaak voor even
blij worden van het stofje dat in
chocolade zit. Een klein gebaar,
maar waardevol! Ook bij Stichting
Stoelenproject hebben wij kleding,
toiletartikelen, spelletjes en eten
gebracht. Zij verdelen dit eerlijk
onder hun bezoekers, bewaren een
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deel voor de opvang zelf en
de spullen die zij overhouden
worden naar de voedselbank
gebracht. Op die manier
worden zoveel mogelijk
mensen bereikt.
Iedereen die meehielp om
deze Actie tot een succes te
maken: heel hartelijk bedankt!
Selma van Ee en
Nienke van der Heiden
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kerk in de stad
Als stadsdominee zoek ik naar nieuwe vormen voor Bijbel en traditie
voor heel Amstelveen. Op korte termijn wordt het werk formeel
ondergebracht bij de Algemene Kerkenraad. Wijkgerichte 'vernieuwing'
Werner Pieterse

Na de grote opkomst tijdens de dagen
van Kerst is januari een stuk stiller.
Een goede tijd om je te bezinnen op
de toekomst van kerk en gemeente.
Zullen we volop doen komende weken
en maanden met elkaar!
Kort voor Kerst verscheen er opnieuw
een onderzoek van het Sociaal en
Cultureel Planbureau over de snelle
terugloop van het kerkbezoek en het
aantal kerkleden. U heeft het vast wel
gelezen. Het is allemaal geen nieuws

vindt vooral plaats in de wijkgemeente zelf. Vragen, ideeën,
opmerkingen, ik hoor ze graag: stadsdominee@wernerpieterse.nl.

voor wie al wat langer meeloopt in
de kerk. Somberen heeft weinig zin;
gewoon doorgaan en hopen dat het
goed komt lijkt me ook wat mager. De
terugloop betreft vooral de bestaande
vormen van kerkzijn.
Een aantal andere trends vind ik
opmerkelijk: een groeiende groep
- meer dan een miljoen volgens
het onderzoek - christenmigranten;
de grote betrokkenheid bij
diaconale projecten (denk aan
het kerkasiel in Den Haag) en de
vele vernieuwingsprojecten die

experimenteren met allerlei vormen
van kerkzijn.
Niemand weet wat blijft en wat niet.
In mijn werk als stadsdominee merk
ik nieuwsgierigheid naar de verhalen
van kerk en geloof. Verlangen ook naar
inhoud en betekenis. Op scholen, in
ontmoetingen en op straat.

Kort voor Kerst ontvingen we
- Nienke en ikzelf - drie VWO2klassen van het HWC. Op
pagina 17 leest u er meer over.

In gesprek over Bijbelverhalen
Marieke Kok

Hoe inspireren verhalen van eeuwen
geleden jou als leerkracht? Deze vraag
was aanleiding voor Onderwijsgroep
Amstelland om verhalendiners te
organiseren.

Daarbij gingen medewerkers van
de onderwijsgroep tijdens een
diner in gesprek met elkaar en met
stadsdominee Werner Pieterse en
jeugdwerker Nienke van de Heiden
over Bijbelverhalen.
Identiteit is één van de thema’s
uit de strategische koers waar
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Onderwijsgroep Amstelland aan
werkt. Marlies Verkuijlen, bestuurder,
wil daarom graag samen met collega’s
nadenken over die christelijke
identiteit. ‘We behandelden drie
verschillende Bijbelverhalen: het
scheppingsverhaal, een verhaal
over Abraham en de parabel van de

vader en twee zonen. Stuk voor stuk
prachtige verhalen die echt aan het
denken zetten omdat de thema’s te
vertalen zijn naar het leven van nu.’
De tijd van verzuiling ligt ver achter
ons en de populatie op de scholen
van Onderwijsgroep Amstelland is
internationaler dan ooit. Marlies:
‘Vroeger lag onze christelijke identiteit
voor de hand, nu is het voor scholen
best een ingewikkelde opgave om de
identiteit handen en voeten te geven
als de populatie zo wisselend is.’
Dat beaamt ook stadsdominee Werner
Pieterse. Hij is verbonden aan de
Protestantse Gemeente Amstelveen Buitenveldert, en heeft als belangrijke
taak om buiten de kerkmuren
Bijbelverhalen en christelijke tradities
op onverwachte plekken en nieuwe
manieren ten gehore te brengen en zo
te verbinden met het leven van alledag.
‘De Bijbelse verhalen zijn zo verbonden
met de maatschappij van nu. Onze
beschaving, onze normen en waarden,
onze kunst is ervan doordrenkt. Je
hoeft niet per se in God of een god
te geloven om daarover met elkaar in
contact te komen. De Bijbel kan een
inspiratie zijn voor iedereen.’

Het boekje 'Kerst' dat werd
uitgedeeld, bij boekhandel Venstra,
aan de uitgang van kerst(nacht)
diensten in Kruis- Paas- en
Pelgrimskerk en als kerstattentie
aan docenten en werknemers van
onderwijsgroep Amstelland en van
het Hermann Wesselink College is op.
Heel bijzonder zo het oude
kerstverhaal opnieuw onder aandacht
van zovelen te brengen. Graag noem
ik nog wel het goede doel dat aan het
project verbonden is: palsouthafrica.
com. Van harte aanbevolen.

Volgens Werner gaat het leven
tegenwoordig niet alleen heel snel,
het draait ook om meetbare effecten.
Alles wat je doet moet nut hebben,
moet resultaat hebben. Daar draait het
bij de verhalendiners nu eens niet om.
‘Ik vind het mooi dat mensen aan het
denken worden gezet. De verleiding
is groot om na afloop tegen elkaar te
zeggen: ‘Oké, en wat gaan we nu met
deze kennis doen?’ Maar wat als we
dat nu eens niet doen? Niet alles hoeft
direct iets op te leveren.’

Marlies beaamt dat. ‘Het gaat bij de
verhalendiners niet om antwoorden
vinden, maar om een zoektocht met
z’n allen. Die zoektocht is het doel op
zich.’ Voor de verhalendiners was meer
dan genoeg animo en dus overweegt
Marlies een herhaling.
Ook Werner ziet nieuwe
verhalendiners zitten. ‘Zingeving is
zwaar verwaarloosd in onze tijd. Het
zou goed zijn om hiervoor op elke
school tijd vrij te maken.’

Plannen voor 2019? Meer over Stichting Stadsverhalen: we gaan door
met de verhalendiners, na positieve feedback; mogelijk aangevuld met
cursus Bijbelintroductie en verhalen vertellen. En natuurlijk blijven we
graag scholen ontvangen in onze kerken. Ook online zal er een en ander te
lezen en te zien zijn (www.wernerpieterse.nl). We houden u op de hoogte.
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André van der Galiën

Ziel & Zaligheid
Wil je aan een van onze
activiteiten meedoen? Mail dan naar
studentenwerkuilenstede@gmail.com
of bel Jakob Stolk 06 - 37 28 82 15.
Je kunt ons ook volgen via: facebook.com/
Ziel-Zaligheid-858268547626225

Ziel & Zaligheid is een
zingevingsbroedplaats
voor en door studenten op
campus Uilenstede. Op
adem komen, ontmoeten
en broeden op bijzondere
initiatieven gebeurt aan
onze keukentafel, waar we
wekelijks met elkaar eten.

Jakob
Stolk

LANGS DE DEUREN
MET ZINGEVING
André van der Galiën en Jakob Stolk
De afgelopen maand zijn we begonnen met ons
bezoekproject. We bellen aan bij de flats waar studenten
wonen die ingeschreven staan bij de Protestantse Kerk in
Nederland, zij hebben in de weken daaraan voorafgaand
een uitnodiging ontvangen voor onze activiteiten. Met deze
belronde willen we onze uitnodiging mondeling toelichten
om studenten beter te leren kennen, te horen wat ze met
zingeving, geloof en/of kerk hebben en in hoeverre er
interesse is in onze plek en onze activiteiten. Wat over het
algemeen opvalt is dat de studenten op hun units vaak een
prettige community hebben waar men elkaar kent en ons
graag even te woord staat. Bij de meerderheid merken we
verbazing over het feit dat we hun adres hebben, dat we
weten dat ze bij de Protestantse Kerk staan ingeschreven,
de meesten hebben niks meer met geloof en overwegen
zich uit te schrijven. Er zijn echter ook uitzonderingen:

Twee meiden die op onze lijst voorkwamen openden de deur
en bleken beiden zonder het te weten bij de Protestantse
Kerk ingeschreven te staan. De één ging af en toe nog met
haar vader naar de kerk, de ander had weinig meer met
de kerk, maar zou zichzelf wellicht nog wel gelovig kunnen
noemen. Hier hadden ze het nooit eerder met elkaar over
gehad, ook al waren ze al een tijd goede buren en deelden
ze een keuken en woonkamer met elkaar. Ze namen kennis
van onze plek, gaven aan er op dit moment geen behoefte
aan te hebben, maar ons zeker in de gaten te houden. We
zijn ervan overtuigd dat ze die avond nog een tijdje met
elkaar hebben doorgepraat hierover...
Een jongen had onze uitnodiging bewaard en zat zich op zijn
kamer te bezinnen, toen wij ineens voor de deur stonden.
Hij was afgelopen zomer via studentenvereniging navigators
opnieuw gedoopt en wilde meer met zijn geloof doen en
net op dat moment belden wij aan. Hij is meteen met ons
mee gegaan en heeft zich als vrijwilliger bij ons aangesloten,
we hebben wekelijks contact en gaan kijken wat we samen
kunnen gaan neerzetten. Dit wordt vervolgd!

Peter Ndung'u te gast
In december was onze eerste bijeenkomst met Peter Ndung ‘u. Hij heeft in Nairobi
de Great Minds Challenge opgezet, waarmee hij de jonge generatie coacht en
activeert om impact te maken in de samenleving en zo een hoopvolle toekomst
als land tegemoet te gaan. Met elkaar hebben we afgetast wat we hier als jonge
generatie in Nederland van kunnen leren en mee kunnen doen. In januari begeleidt
Peter ons tijdens een World Café, om zo onze dromen in daden om te zetten!
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Kruiskerk
Uit de kerkenraad
In december vergaderde de wijkkerkenraad samen met De jonge
Kruiskerk en het moderamen van de
algemene kerkenraad.
Doel was te overleggen over de
opvolging van ds. Mirjam Buitenwerf
nu het CCBB (classicale college voor
de behandeling van beheerszaken)
ons dringend heeft verzocht nog eens
naar een interne oplossing voor deze
vacature te kijken. Het college vond
de door ons gekozen oplossing, een
aanvraag voor 0,8 fte in te dienen, de
weg van de minste weerstand. Deze
oplossing leidt in de toekomst – als
binnen een periode van drie jaar twee
predikanten met emeritaat gaan - tot
problemen.
Het moderamen AK heeft toen contact
gezocht met de drie wijkpredikanten
van de Paaskerk. Liggen er mogelijkheden om in te springen bij de Kruiskerk?
De drie predikanten geven aan hiertoe
bereid te zijn en het gesprek te willen
aangaan over een herverdeling van
taken. Vraag vanuit de AK was nu of
de wijkkerkenraad van de Kruiskerk
hierover in gesprek wil gaan met de
predikanten van de Paaskerk om de
mogelijkheden te bezien. Dat willen
we zeker, maar over het hoe, zijn we
nog lang niet uitgepraat. Door de vele

mogelijkheden is het een ingewikkelde
zaak. We vergaderen daar in januari
verder over, mogelijk is het ook op de
gemeentevergadering van 23 januari
ter sprake gekomen.
We kijken met groot genoegen terug
op het afscheid van Mirjam, heel
gezellig. De vele vrijwilligers zijn met
een bloemetje bedankt voor hun inzet
daarbij.

website www.kruiskerk-amstelveen.nl
contact Kruiskerk tel. 06 - 21 12 45 67,
contact@kruiskerk-amstelveen.nl
predikant ds. Sieb Lanser,
Groenhof 109, 1186 EW Amstelveen,
tel. 453 45 40, lanser@kruiskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad Rudie van Balderen,
tel. 645 05 65, voorzitter@kruiskerk-amstelveen.nl
scriba Ton Kotterer, tel. 06 - 22 19 65 10,
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
wijkkas NL59 INGB 0004213802
t.n.v. Protestantse Gemeente
Amstelveen-Buitenveldert
inzake wijkkas Kruiskerk
diaconie NL10 RABO 0174961006
t.n.v. Wijkdiaconie Kruiskerk
inleveren kopij Present Ineke Norel,
tel. 645 23 46, present@kruiskerk-amstelveen.nl
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en alle anderen voor jullie inzet om
de leemte te vullen die Mirjam op dit
punt achterliet. De kerstnachtdienst
had een treffende inhoud en een flinke
opkomst. Voor de kerstochtend organiseerde Henk Trommel weer een ad
hoc zanggroepje en een trompettist,
mooi om te zien en te horen!
Dick Labohm stopt met het bezoekwerk aan de nieuwingekomenen,
bedankt Dick. Fijn dat Ettje Poesiat de
taak van Dick per 1 januari overneemt.
Rudie van Balderen
De adventmiddag was weer heel gezellig, met een goede opkomst. Dank
Marijke van der Meulen en Mareke
Kniep met jullie ploeg voor het vele
werk dat daar bij hoort.
We mochten opnieuw een aantal
mooie kerstdiensten beleven. De
kinderkerstfeesten werden opnieuw
door honderden kinderen met hun
(groot-)ouders bezocht. Dank Marianne
Bogaard, Antoinette Kamsteeg,
Liesbeth Verstoep, Herma Hemminga

Herbergactiviteit
Dinsdag 5 februari: Open Huis met als
onderwerp Eindelijk vrij. Piet Geljon
bespreekt aan de hand van persoonlijke verhalen en foto's de bevrijding
van Zeeland in 1944.
Om half tien staan koffie en thee klaar
en rond tien uur begint het programma. Deelname is gratis, een gift in de
spaarpot is welkom. Opgave vooraf is
niet nodig.
Herbergier is Anita Pfauth
(06 – 14 61 27 26).
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Abdijweekend
In onze tijd waarin kloostergemeenschappen onder druk staan, willen
nogal wat mensen een kijkje nemen
achter de kloostermuren. Terwijl
abdijen en kloosters minder bewoners
hebben, zijn de gastenverblijven onverminderd bezet. Je kunt je afvragen
wat de aantrekkingskracht van de
kloosters is. Leeft er een verlangen
naar stilte?
In het gezamenlijk programma ‘Leren
en bezinnen’ is ook een kloosterweekend opgenomen. Van 24 t/m 26
mei zijn we te gast bij de Norbertijnen
in de Abdij van Berne in Heeswijk.
Het weekend is niet specifiek aan een
wijkgemeente gebonden, u kunt zich
opgeven bij ondergetekenden.
Op donderdagavond 9 mei – om 20.00
uur in de Paaskerk – maken we kennis
en informeren u over het programma
van het weekend. Ter geruststelling,
naast de vieringen en het programma
is er stille (?) tijd voor uzelf.
Gert Jan de Bruin en Sieb Lanser

Agenda
Het eerste koffieconcert van 2019 is zondag 27 januari (12.00 uur). Het
strijktrio Amsterdam-Berlijn, bestaande uit Susanne Niesporek, viool, Eric
van der Wel, altviool, en Anja-Susann Hammer op cello, zal twee prachtige
strijktrio's spelen: een van Franz Schubert (D581 in Bes-groot) en een van
Ludwig van Beethoven (opus 9 nr.2 in D-groot). Van harte aanbevolen!

Alle activiteiten vinden plaats in de
Kruiskerk, tenzij anders vermeld.
Meer informatie in het boekje
Activiteitenprogramma Kruiskerk 2018-2019
en de folder Leren en bezinnen 2018-2019

Januari
Een week later, 3 februari is er weer een koffieconcert. Ditmaal
een benefietconcert, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt
aan de herbouw en herinrichting van de onlangs door brand ernstig
getroffen Urbanuskerk in Bovenkerk. Onze muziekcommissie heeft het
vrouwenkoor Lyda's Ladies hiervoor uitgenodigd. Onder leiding van
zangpedagoge en pianiste Lyda van Tol brengt het koor een prachtig en
veelzijdig programma met klassieke en moderne composities van o.a.
Monteverdi, Schubert, Elgar en Porter. De titel van het programma, Such
an air of spring, vertolkt de verwachting dat over enige tijd ook in de
Urbanus de muziek weer zal klinken. We hopen dat velen komen en dat er
na afloop een mooie collecteopbrengst zal zijn.

Zo 27 12.00 uur

Op zondag 10 februari houden we de tweede muzikale vesper van
2019 (17.00 uur). Bert 't Hart zal met Linguae atque cordis cantate BWV
10 uitvoeren, Meine Seele erhebt den Herren. Begin februari viert de
christelijke kerk de reiniging van Maria in de tempel, volgens de joodse
rite zes weken na de geboorte van Jezus. Het Magnificat, de lofzang van
Maria, staat daarom centraal in deze cantate van Johann Sebastian Bach.

Vr – zo 8 – 10

Van de diaconie
Allereerst wenst de diaconie u allen
een gezegend 2019 en dat u anderen
tot zegen mag zijn! We zijn dankbaar
voor uw medewerking bij onze diaconale activiteiten. Tijdens de laatste weken van 2018 hebben we daardoor nog
vele lichtjes kunnen verspreiden. Ook
dit jaar zullen weer vele stichtingen
en particulieren een beroep op ons
doen. Graag bieden wij hen de nodige
steun en middelen en zullen we ook
bij noodhulp weer klaarstaan. Voor de

Voedselbank blijven we de maandelijks
dozen eieren verzorgen. En met onze
wijkdoelcollecte van 20 januari konden
we de 'Tent of Nations' een hart onder
de riem steken bij hun 'weigering om
vijanden te zijn'. Voor de eigen omgeving is er weer een SAT-maaltijd op 13
februari. Dit zal allemaal vermeld worden in de Kruispuntjes. Uw persoonlijke en/of financiële bijdrage bij al onze
activiteiten is onmisbaar, en we hopen
erop te kunnen blijven rekenen.
Lamkje Sminia
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Wo 30 10.00 uur

Koffieconcert met
strijktrio's
Christelijke meditatie

Februari
Zo 03 12.00 uur
Di 05 10.00 uur
Wo 06 10.00 uur
Wo 06 14.30 uur
Wo 06 20.00 uur

Zo 10 17.00 uur
Ma 11 20.00 uur
Wo
Wo
Wo
Do
Wo
Do

13
13
13
14
20
21

10.00 uur
17.00 uur
19.15 uur
20.00 uur
10.00 uur
20.00 uur

Wo 27 10.00 uur
Wo 27 19.15 uur
Wo 27 20.00 uur

Koffieconcert
Open Huis met Piet
Geljon
Christelijke meditatie
Bijbelkring 'Matteüs'
Vrijwillig levenseinde
– Paaskerk
Theaterweekend
– Paaskerk
Muzikale Vesper
Meditatief
Bijbellezen
Christelijke meditatie
SAT-maaltijd
Gebedsgroep
Vrouw & Geloof
Christelijke meditatie
Paulus, een Jood,
geraakt door Jezus
– Pelgrimskerk
Christelijke meditatie
Gebedsgroep
Vrijwillig levenseinde
– Paaskerk

Maart
Di 05 10.00 uur

Open Huis met
Bettine Siertsema
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Paaskerk
Oecumene
Wie een tijdje meeloopt in de
kerkelijke oecumenische beweging
weet dat het de laatste jaren wat
ingewikkelder is geworden. We
hebben te maken met grenzen die het
oecumenische vuur soms wat dreigen
te doven. Maar we hoeven niet in een
eigen hoekje te kruipen.

website www.paaskerk-amstelveen.nl
predikanten ds. Gert Jan de Bruin,
Gaasterland 50, 1187 KB Amstelveen
tel. 645 06 16, dsdebruin@paaskerkamstelveen.nl (woensdag vrij)
ds. Marianne Bogaard, Erasmuslaan 32,
1185 BH Amstelveen, tel. 441 60 36,
dsbogaard@paaskerk-amstelveen.nl
ds. Werner Pieterse, Amsterdamseweg 219,
1182 GW Amstelveen, tel. 822 14 44,
dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad
Elly Merckel-Timmer, tel. 647 80 04.
voorzitter@paaskerk-amstelveen.nl
scriba Brigitte van Stal-Nouris,
Westduinen 18, 1187JH Amstelveen
scriba@paaskerk-amstelveen.nl,
tel: 445 78 68
wijkkas NL05 RABO 0392314525 t.n.v.
Wijkkas Paaskerkgemeente, Amstelveen
inleveren kopij Present
Willeke Koops, tel. 640 32 39.
present@paaskerk-amstelveen.nl

Op diaconaal terrein is er een
vruchtbare samenwerking. Het was
en is mijn stellige overtuiging dat de
oecumene niet iets is voor enkelingen
die het dan als hun hobby kunnen zien,
maar een opdracht voor de kerken.
In de plaatselijke Raad van Kerken
willen we de komende tijd het gesprek
voeren met kerkgenootschappen
die geen lid zijn van de Raad om te
kijken op welke terreinen we kunnen
samenwerken.
Iemand attendeerde me op de brief
die bisschop Gerard de Korte had
geschreven voor zijn Bossche bisdom
en dat een pleidooi voor hoffelijkheid
in de openbare ruimte behelsde. Met
hem vind ik hoffelijkheid een prachtig
woord. Enkele regels uit zijn schrijven:
‘Het klinkt misschien plechtig en
misschien zelfs wat ouderwets, maar
iedereen beseft dat hoffelijkheid in de
omgang met elkaar het bestaan kan
verrijken. Hoffelijkheid heeft alles te
maken met voorzichtigheid, respect en
wellevendheid. De filosoof Emmanuel
Levinas spreekt over la petite bonté: de
kleine goedheid. Voor Levinas heeft dat
te maken met het appèl dat uitgaat van
het kwetsbare aangezicht van de ander.
Grofheid en lompheid zijn besmettelijk
maar vriendelijkheid is dat evenzeer.
De ene glimlach roept de andere op.’
Fijn dat we met de katholieken van de
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geloofsgemeenschap St. Urbanus/ H.
Geest op 27 januari samen vieren, aan
het einde van de gebedsweek voor de
eenheid van christenen. De belijdenis
en doop van Loes Berloth op die dag
vergroten de feestvreugde.

Diaconale vakanties
Op de landelijke diaconale dag in
Utrecht namen we als leden van de
taakgroep diaconie gidsen mee die een
overzicht bieden van het vakantiewerk
van onze landelijke kerk. U kunt een
exemplaar uit het tijdschriftenrek in
de Paaskerk meenemen. Ook dit jaar
ben ik als pastor betrokken bij een
vakantieweek in juli.

Abdijweekend
In onze tijd waarin kloostergemeenschappen onder druk staan, willen
nogal wat mensen een kijkje nemen
achter de kloostermuren. Terwijl
abdijen en kloosters minder bewoners
hebben, zijn de gastenverblijven
onverminderd bezet. Je kunt je
afvragen wat de aantrekkingskracht
van de kloosters is. Leeft er een
verlangen naar stilte? Ook dit seizoen
is er weer een kloosterweekend in
het programma opgenomen. Van
24 t/m 26 mei zijn we te gast bij de
Norbertijnen in de Abdij van Berne
in Heeswijk. Het weekend is niet

specifiek aan een wijkgemeente
gebonden, u kunt zich opgeven bij
collega Sieb Lanser of bij mij. Op
donderdagavond 9 mei maken we
kennis en informeren u over het
programma van het weekend. Ter
geruststelling, naast de vieringen en
het programma is er stille (?) tijd voor
uzelf.
G.J. de Bruin

Uit de wijkkerkenraad
Bij het schrijven van dit stukje is het
nieuwe jaar net begonnen. We hopen
er met elkaar weer een mooi jaar van
te maken.
In de decembervergadering is in
de kerkenraad een beleidsnotitie
van ds. Gert Jan de Bruin over
de themavieringen in Westwijk
besproken. Het is duidelijk dat deze
vieringen in een behoefte voorzien,
hierbij wordt vooral de voorbereiding
en inbreng door gemeenteleden en
de kleinschaligheid van de vieringen
genoemd. De kerkenraad onderschrijft
het belang van verscheidenheid in
vieringen. Die verscheidenheid roept
wel de vraag op hoe wij dit in de
toekomst in stand kunnen houden
met een predikantsformatie die naar
verwachting zal afnemen.
Vanuit de kring ‘Geloven op goede
gronden’ van Miep Habing heeft één
van de leden aangegeven dat zij zich
graag wil laten dopen, we noemen
hier graag haar naam: Loes Berloth.
Zij heeft diverse gesprekken met ds.
Gert Jan de Bruin gehad en in overleg
is besloten dat zij in de oecumenische
dienst op 27 januari, waarin ds.
Gert Jan de Bruin en pastor Eugene

Jongerden voorgaan, gedoopt zal
worden. Als gemeente verheugen wij
ons op deze bijzondere gebeurtenis!
Tot slot wil ik u nog graag twee data
noemen: 10 februari is de jaarlijkse
theaterdienst in de Paaskerk, het
onderwerp ‘Daniël’. Zie pagina 2 voor
meer informatie.
En nog verder weg, maar schrijft
u het vast in de agenda: zaterdag
21 september wordt de volgende
rommelmarkt gehouden. U kunt het
zich vast nog wel herinneren, we
hebben dit jaar reuze geboft met het
weer, de regen trok net op tijd weg. In
de kerkenraad is een verzoek van de
rommelmarkt commissie besproken
of bij veel regen of wind een deel van
de markt in de kerkzaal zou kunnen
plaatsvinden. Hier heeft de kerkenraad
positief over besloten in de hoop dat
dit niet nodig zal zijn.

Gerritdina Wilhelmina de Kam-Wassink
In de dankdienst voor het leven van Diny
op 8 december in de Paaskerk stonden
haar kinderen stil bij haar betekenis en
eerden haar kleinkinderen haar in woorden
en muziek. We zongen liederen waaraan
ze gehecht was en hoorden over haar
zorgzaamheid en gastvrijheid, hoe er altijd
een beroep op haar gedaan kon worden.
Diny was de spil van haar gezin. Je wist wat
je aan haar had, betrouwbaar als ze was.
Later was er voor Diny volop gelegenheid
om samen met haar man met de
kleinkinderen op te trekken. Hoe kostbaar
was dat.
De kerk was voor haar belangrijk, vele jaren
was ze contactpersoon en bood ze anderen
een oor. In de laatste jaren had ze de zorg,
die ze zo vaak had betoond, zelf nodig.
Ook aan die laatste periode toen Diny het
nodige had moeten inleveren bewaren haar
dochters goede herinneringen.
G.J. de Bruin

Beroep ds. Marianne Bogaard
De kerkenraad van de Paaskerk deelt
u mee dat de Protestantse gemeente
Rotterdam Kralingen een beroep heeft
uitgebracht op ds. Marianne Bogaard.
Zij heeft dat beroep aangenomen.
Hiermee willen wij haar van harte
feliciteren!
Wij zullen afscheid van haar nemen in
het weekend van 22-24 maart.
Elly Merckel-Timmer

JD12+
Dag allemaal, een nieuw jaar is net
begonnen en hopelijk heeft iedereen
een mooie start gemaakt. Ook voor de
JD12+ zitten er allerlei nieuwe dingen
aan te komen. Om te beginnen het
theaterweekend op 8, 9, 10 februari:
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dit jaar staat het weekend in het teken
van de profeet Daniël. We kijken nu
al uit naar de voorstelling die jullie
van het verhaal weten te maken!
Daarnaast staat er Film&Eten gepland,
zullen we samen de Passion kijken en
op Tienerweekend gaan. En natuurlijk
zijn we er weer om de twee weken
met een JD12+-dienst. Genoeg om
naar uit te kijken dus!
Rianne Clerc
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Agenda
Januari
Wo 30 15.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst
				(De Bolder)
Wo 30 19.00 uur Gebedskring
Do 31 20.00 uur Taakgroep Diaconie

Februari
Zo 03 10.30 uur Themaviering klimaat,
				duurzaamheid, voetafdruk,
				met Ionaliederen
				(dagcentrum Westwijk)
Ma 04 			
Bijeenkomst Raad van
				Kerken (gebouw
				Apostolisch Genootschap)
Di 05 20.00 uur Dertigers west
Do 06 20.00 uur Vrijwillig levenseinde (1)
Do 07 10.00 uur Geloven op goede gronden
Do 07 10.00 uur Met het oog op zondag
Do 07 14.30 uur Ontmoetingsbijeenkomst
				(Kastanjeflat)
Do 07 20.00 uur Dertigers oost
Di 12 14.00 uur Filmmiddag
Di 12 20.15 uur Community
				(bij Lineke Wichmann)
Wo 13 19.00 uur Gebedskring
Wo 13 19.30 uur Kring middelbaar plus
Do 14 14.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst
				(Dignahof)
Vr 15 18.00 uur Maaltijd en geloofsgesprek
Do 21 18.00 uur Buurttafel
Do 21 20.00 uur Paulus, een Jood geraakt
				
door Jezus (Pelgrimskerk)
Zo 24 15.30 uur	‘Kom, mijn liefste!’.
Wo 27 19.00 uur Gebedskring
Wo 27 20.00 uur Veertigers
Wo 27 20.00 uur Vrijwillig levenseinde (2)

Kom, mijn liefste!
Op zondag 24 februari, aanvang 15.30 uur, laat Alegría het
vierstemmige Song of Solomon klinken, een muziekstuk rond
het Bijbelboek Hooglied.
Nico Ph. Hovius maakte op basis van deze teksten die zo
uitgesproken over de liefde gaan een eigentijdse compositie
met romantisch idioom, toegankelijk en herkenbaar.
Het stuk wordt gelardeerd met tekst, voorgedragen door
stadsdominee Werner Pieterse en stadsdichter Matthijs den
Hollander. Alegría is voor deze gelegenheid aangevuld met
projectzangers. Verder werken mee Jeroen Koopman (piano),
Jenny Stoeckart (saxofoon) en Marten Sijbrandi (contrabas).
Een middag met passie! Toegang: uw gift.

Maart
Vr 01 18.00 uur Maaltijd en geloofsgesprek
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Pelgrimskerk
Bij de diensten

Walborg

Pastorpraat

Zondag 27 januari, aan het eind van de
Week van gebed voor de eenheid van
de christenen, heten we onze broeders
en zusters uit de Goede Herderparochie
welkom in ons midden. Pastor Kint gaat
voor in de dienst van het Woord. Zelf
hoop ik de dienst van de Tafel te leiden.
Zondag 10 februari werkt de cantorij
mee aan de dienst, met interessante
kerkmuzikale bijdragen van de
Nederlandse priester, componist en
organist Maurice Pirenne (1928-2008).
Zondag 24 februari hopen we opnieuw
het heilig avondmaal te vieren.

Op Walborg was meerdere jaren
een bed-bad-brood-opvang voor
ongedocumenteerden. De bewoners
werden daar iedere dag om negen uur
de straat opgejaagd en konden om vier
uur weer naar binnen voor een maaltijd
en een bed. Weer of geen weer, het
huis uit!
Gelukkig heeft de gemeente
Amsterdam besloten om deze vorm
van opvang om te zetten in een
24-uursopvang.
Ook elders is aangetoond dat dit
niet alleen humaner is, maar ook de
betrokkenen meer rust geeft om zich
te bezinnen op hun verdere toekomst
hier of elders.
Met deze verandering is het
zondagse koffieuurtje voor de
kerkdienst niet meer nodig, al blijft
men desgewenst welkom in de
Pelgrimskerk. Het Goede Morgen
Team, bestaande uit Co van Melle en
Annette Kouwenhoven, hoeft nu niet
meer iedere morgen om negen uur
bij Walborg aanwezig te zijn. Hulde
aan hun trouw gedurende drie jaar!
Ook elders in de stad komen kleinere
locaties met 24-uursopvang. Dit alles
was een mooi kerstcadeau!

Hoort dat bij het nieuwe jaar: thema
profeten? Of denken we dan aan de
goede voornemens waar zoveel over
gesproken wordt?
Bij profeten denk ik aan die zeer jonge
moeder in 1960 in dat hervormde
tehuis voor moeder en kind aan de
Prinsengracht. Elke zondag, als wij
met een groepje naar de dienst in
de Koepelkerk gingen en haar óók
meevroegen (ze was heel godsdienstig
opgevoed), zei ze bits: ‘nee, maar bid
voor mij’ en ze keek je dan dwingend
aan. Een pubermeisje nog met veel

Bijbelkring Hosea, Amos en Micha
De eerstvolgende bijeenkomsten van
de bijbelkring worden gehouden op
dinsdag 29 januari en dinsdag 19 februari. We maken dan studie van de slothoofdstukken van de profeet Amos en
het begin van de profeet Micha. Plaats:
Pelgrimskerk. Aanvang 14.00 uur.

Dank
Rond Kerstmis en Oud- en Nieuwjaar
bereikten ons van vele kanten
talrijke goede wensen. Hartelijk
dank daarvoor. Ook u alle goeds
toegewenst voor het nieuwe jaar dat
begonnen is!
Ds. De Vries

website www.pelgrimskerk.nu
predikant Dr. Harmen U. de Vries, Missisippi
24, 1186 HT Amstelveen,
tel. 686 91 41, hudevries@xs4all.nl (vrijdag vrij)
voorzitter kerkenraad Henk Stok,
tel. 644 25 70, h.stok10@kpnplanet.nl
scriba Adri Lodder, Amstelveenseweg 749,
1081 JE Amsterdam, tel. 642 45 67,
scriba@pelgrimskerk.nu
wijkkas NL58 INGB 0000 660904 t.n.v.
Protestantse Gemeente AmstelveenBuitenveldert inzake wijkkas Pelgrimskerk
inleveren kopij Present
Janny Schuijt-ter Horst, tel. 644 10 65,
janny.schuijt@upcmail.nl

Mieke Hellema
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moeilijkheden en een pas geboren baby.
Jaren later, rond 1970, dook ze plot
seling op bij de nieuwjaarsreceptie in
het tehuis en tikte op mijn schouder.
‘Kijk eens’, ze wijst naar het ventje
naast haar (10 jaar) en een baby op
haar arm. ‘Zie je wel’ schreeuwt ze
dan bijna, ‘bidden helpt! Doen de
profeten ook.’
Het helpt! Goede voornemens:
bidden, blijven bidden!

Grada Leopold
Op 26 november 2018 is overleden onze
zuster Grada Leopold, in de leeftijd van
92 jaar. Tijdens de uitvaartplechtigheid
op Zorgvlied werd zij door haar neven en
nichten gememoreerd als een markante
vrouw met een duidelijke mening, die
tijdens haar leven, samen met haar
eerder overleden huisgenote Nel van de
Lagemaat, een warme band met haar
familie onderhield. De Pelgrimskerk
gedenkt met dankbaarheid haar lange
betrokkenheid bij de gemeente, in het
bijzonder haar inzet in de cantorij en haar
participatie in de uitwisselingsactiviteiten
met de Versöhnungsgemeinde te Leipzig.
Voorafgaande aan haar begrafenis klonken
de klanken van het door haar geliefde
lied van Huub Oosterhuis ‘De steppe zal
bloeien’, waarin de hoop op het leven van
de wederopstanding wordt bezongen.
Ds. De Vries

We denken aan al die goed verzorgde
diensten: bijeenkomsten, woorden,
gebeden, zang!
Wat een rijkdom dat we zó feest
vierden! We kregen ook nog een mooi
‘wit’ boekje over Kerst mee. Wist u
alles over Kerst? Geef het door, soms
is men er héél blij mee.
Goede voornemens: laten we
volhouden en bidden voor al die
plekken waar we bijeenkomen, in
Mokum, Buitenveldert, Amstelveen.
We denken zeker aan onze meest
oecumenische kerkganger Karel
Sieuwe. In december overleed hij.
Hij was katholiek maar ook graag
protestant. Hij pikte overal een graantje
mee en had een rijk geestelijk leven.
De laatste zes jaar van zijn leven
woonde hij in een verzorgingshuis in
Haarlem maar wilde graag wekelijks
nog de preken uit de Pelgrimskerk
ontvangen. Die kreeg hij en hij
bewaarde ze. Om steeds nog eens te
lezen, vertelde zijn zuster.
Het was een mooi oecumenisch
afscheid op de rooms-katholieke
begraafplaats in Buitenveldert. De
liturgie was ons allen bekend. Samen
doen wat samen kan.
Zondag 27 januari is er een oecumenische dienst in de Pelgrimskerk.
Vrijdag 1 februari zingen en eten de
‘Straatklinkers ‘ weer bij ons. Het is
altijd afwachten hoeveel er komen.
Hopelijk nemen zij ook iets mee
wat ze op straat vonden. U toch
ook? Zie hiervoor de tekst in het
Winterprogramma.
Met tien gemeenteleden gingen wij
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op stap naar de bioscoop Rialto en
zagen de documentaire/operafilm: De
Discipelen. De Straatklinkers hadden
een héél groot aandeel daarin.
Let op: Valentijnsdag op de Zuidas
is dit jaar op zaterdag 9 februari!
(Opgeven: tel. 020 - 642 77 03.) Zie
verder het Winterprogramma: wat u
mee wilt en kunt doen, DOEN! Zondag
en door de week.
Allen die aan huis zijn gebonden:
Moed en liefde om u heen en weet u
elke zondag in gebed verbonden.
Wil Kruijswijk

Uit het winterprogramma
Renaissance in Venetië
Door Cees Tromp. Bellini, Carpaccio,
Titiaan en Tintoretto zijn vier vijftiende
en zestiende eeuwse schilders
uit de school van Venetië. Zij
vertegenwoordigen de renaissance.
Een periode waarin een grenzeloze
weetgierigheid ontwaakte en men zich
wierp op de studie van de klassieke
literatuur en op de monumenten van
de oudheid. Er ontstond een nieuw
humanisme. Niet langer werden de
ogen strak gericht op de hemel zoals in
de middeleeuwen, maar op de aarde,
op de dingen, op de mensen. Een
nieuw gevoel ontstond: de hartstocht
voor schoonheid.
De renaissance was een seculiere
tijd. Toch bleven de kerken en de
christelijke voorstellingen. Giovanni
Bellini was de eerste grote schilder
in Venetië die er in slaagde harmonie
tussen ruimte, licht en kleur aan
te brengen. Het karakter van zijn
afbeeldingen wordt mede bepaald
door de vervagende en verzachtende

effecten van het licht.
Carpaccio is een meester in grote, met
massa’s mensen gevulde muurschilderingen. Zijn verhalende scènes plaatst
hij in een stedelijke context die direct
of indirect verwijst naar de magische
aantrekkingskracht van Venetië.
Titiaan is de absolute meester.
Vanwege de hoge kwaliteit van zijn
spectaculaire altaarstukken, (vorsten)
portretten en sensuele naakten werd
hij algemeen beschouwd als de gelijke
van Michelangelo.
Tintoretto is een schilder met een sterk
gevoel voor drama. Zijn taferelen zijn vol
tumult en heftige beroering. Hij wordt
wel ‘il furioso’ genoemd vanwege de
woeste kracht waarmee hij werkte.
Datum: dinsdag 5 februari om 14.30
uur in De Goede Herder

Jheronimus Bosch, visionair
kunstenaar - door Frank van de Loo
De schilder Jeroen Bosch (ca. 1450 –
1516), geboren, getogen en overleden
in ’s Hertogenbosch, ontwikkelde zich
tot een van de markantste kunstenaars
van zijn tijd. Als vakman technisch
uiterst bekwaam, hield hij op artistiek
hoog niveau de toeschouwer van
zijn werk een spiegel voor van de
dwaalwegen, door velen in zijn tijd
bewandeld. Naast het maken van
indringende, religieuze voorstellingen
toonde hij zich ook visionair in profane
taferelen, waarin op unieke wijze de
gang van de mens door de wereld
werd getoond. Een en ander wordt
geïllustreerd met een keuze uit zijn
werk.
Datum: dinsdag 5 maart om 14.30 uur
in De Goede Herder

Wereldgebedsdag 2019
In 173 landen wordt Wereld
gebedsdag gevierd op vrijdag
1 maart. In verbondenheid met alle
christenen wordt die dag gebeden.
Het gebed begint in het oosten in
Samoa en verschuift in westelijke
richting tot het bij ons aankomt. Op
elk tijdstip is er een viering.
De liturgie is deze keer gemaakt door
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vrouwen uit Slovenië. De republiek
Slovenië ligt aan de zuidrand van de
Alpen en de hoofdstad is Lubljana.
Slovenië is lid van de Europese Unie.
De viering in de Pelgrimskerk wordt
samen met De Goede Herder voorbereid en begint om 15.00 uur. De
wereldwinkel zal aanwezig zijn.
Namens het comité,
Janny Schuijt-ter Horst
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Agenda
Iedere woensdagochtend: morgengebed
in De Goede Herder: 9.00 uur.
Iedere vrijdagmiddag: Kannen en Kruiken:
16.30 - 18.00 uur.
Iedere eerste vrijdag van de maand:
gezamenlijke maaltijd; Kostje geKocht:
18.00 uur.

Januari
Di 29 14.00 uur Bijbelkring Hosea,
Amos en Micha in De
Goede Herder

Februari
Vr 01

17.00 uur

Wintermaaltijd, kosten
€ 10. Opgeven:
uiterlijk 28-01 bij Irene,
Janny of Wil
Di 05 14.30 uur Renaissance in
Venetië, in De Goede
Herder
Di 19 14.00 uur Bijbelkring Hosea,
Amos en Micha
Do 21 20.00 uur Paulus, een Jood
geraakt door Jezus

Maart
Vr 01 15.00 uur Wereldgebedsdag
Di 05 14.30 uur Jheronimus Bosch

Adventsbijeenkomst
Op zaterdag 15 december vond de
traditionele adventsbijeenkomst plaats.
Wat was het een feest van herkenning
en ontmoeting! Een groot aantal
mensen onder leiding en aanvoering
van de dames Gina Visser en Brita

Veldhuizen zette zich in om velen
een prachtdag te bezorgen. Liederen
en Bijbellezingen, maar ook koffie
met iets lekkers erbij! En tijd om te
babbelen en knabbelen natuurlijk!
Voor de muzikale intermezzi traden
de musici Aja en Sara Leemans aan:
moeder en dochter. Zij lieten ons
genieten van enkele mooie aria’s van
Haydn en Händel en van drie liederen
van Roger Quilter en Francis Poulenc.
Sara zong, Aja begeleidde haar op de
piano, prachtig. Aja bespeelde ook het
orgel tijdens de samenzang.
Er was een heerlijke lunch met
voorafgaand een glaasje wijn of sap
met toebehoren. Alles geweldig goed
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verzorgd door onze koster Sicco! Coby
van Zanten las het kerstverhaal, dat
deze keer veel stof tot nadenken bood.
Waar vindt Coby toch altijd die mooie
verhalen?
Langzamerhand kwam het einde
van deze sfeervolle bijeenkomst in
zicht. Dominee De Vries sloot deze
mooie dag af met gebed. Daarna
bedankte hij nog namens ons allemaal
Gina en Brita voor hun geweldige inzet!
Zij, op hun beurt, bedankten hun leger
helpers dat ervoor zorgde dat alles perfect verliep. Het applaus was dus niet
van de lucht! Omdat de bijeenkomst
om 11 uur al begon, kon iedereen nog
met daglicht voldaan huiswaarts keren.
J. Lolkema-Timmers

nieuws
Website
Protestantse Kerk
vernieuwd
De website van de Protestantse Kerk
in Nederland heeft een grondige
metamorfose ondergaan. Niet alleen is
de vormgeving vernieuwd en aangepast
aan alle schermformaten, ook de
structuur van de website is verbeterd.
Alle informatie is geconcentreerd
rondom ruim zestig thema’s, die zijn
ondergebracht in negen rubrieken:
Vacatures, arbeidsvoorwaarden en
permanente educatie
Organisatie
Kerk 2025
Feestdagen
Liturgie & Sacramenten
Gemeentewerk
Ondersteuning
Bezinning
Diaconaat
Behalve zoeken per categorie is het ook
mogelijk om de thema’s alfabetisch te
rangschikken. www.protestantsekerk.nl

Uit het programma Leren en bezinnen van de
PGA-B 2019

Voltooid; nieuw licht op
voltooid leven
Steeds weer komt het ‘vrijwillige levenseinde’
in het nieuws. Soms lijken de grenzen bij iedere
discussie verder op te schuiven. Is dat erg?
Waarom?
In drie avonden verkennen we met elkaar vragen
rondom vrijwillig levenseinde. We laten ons
daarbij leiden door het essay van Bert Keizer
‘Voltooid; nieuw licht op een zelfgekozen dood’. Bert Keizer is arts en
filosoof en bij velen bekend als columnist van dagblad Trouw.
We gaan er op de avonden vanuit dat u het boekje vooraf gelezen
heeft.
Locatie: Paaskerk | Datum: woensdag 6 en 27 februari en een datum
in maart | Tijd: 20.00 tot 21.30 uur
Meer informatie en opgave: Werner Pieterse, 020 – 822 14 44,
dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl

Paulus, een Jood, geraakt door
Jezus
In vier avonden verdiepen we ons in de apostel Paulus, zijn leven
en zijn opvattingen. Hij is een kernfiguur in het Nieuwe Testament,
schrijver van verschillende (moeilijke) brieven. De laatste jaren is een
nieuwe kijk op Paulus ontstaan, die de nadruk legt op zijn Jood-zijn.
Locatie: Pelgrimskerk | Datum: donderdag 21 februari, 14 maart, 4
april en 25 april | Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Informatie en opgave: ds. Sieb Lanser, 020 – 453 45 40, lanser@
kruiskerk-amstelveen.nl of ds. Marianne Bogaard, 020 – 441 60 36,
dsbogaard@paaskerk-amstelveen.nl
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nieuws
Ontmoetingsmiddag Raad
van Kerken Amsterdam

Vriendenmiddag van Tent
of Nations

Voor de tweede keer organiseert De Raad van Kerken
Amsterdam een ontmoetingsbijeenkomst. Iedereen die
lid is of zich verbonden voelt met een van de 23 kerken en
geloofsgemeenschappen die lid zijn van de Raad, en ook
mensen uit andere kerken en geloofsgemeenschappen zijn van
harte welkom.
Het wordt een middag van kennismaken met elkaar èn met de
Raad van Kerken Amsterdam. Wie zijn we? Wat doen we? Wat
zijn onze plannen?

Tent of Nations is een educatieve boerderij met het
vredesproject van de Palestijns christelijke familie
Nassar in Bethlehem. Op zaterdagmiddag 9 februari is
er een Vriendenmiddag in Driebergen. Daoud Nassar
is aanwezig op deze Vriendenmiddag. Hij vertelt over
uitdagingen, bedreigingen, volhouden en geweldloos
verzet.
De familie Nassar leeft en werkt onder moeilijke
omstandigheden en voortdurende bedreiging van
landonteigening door de Israëlische autoriteiten.
Desondanks
zet Daoud
Nassar zich
met zijn
familie op een
geweldloze
en creatieve
manier in
onder het
motto ‘Wij
weigeren
vijanden te
zijn’.

We gaan in
gesprek over de
vraag: wat is in
deze tijd de rol en
de betekenis van
onze geloofsgemeenschappen in en voor Amsterdam?
We weten: die is minder groot dan vroeger. Maar toch geloven
wij dat ook nu van betekenis zijn voor onze stad.
Over dit thema zal Alain Verheij een inspirerende inleiding
houden. Alain Verheij is theoloog, schrijver en spreker. Zijn
boek ‘God en ik, wat je als weldenkende 21e eeuwer kunt
leren van de Bijbel’, werd gekozen tot beste theologische boek
van 2017-2018. Hij staat ook bekend als ‘twittertheoloog’ (@
alainverheijNL) en als lid van het Theologisch Elftal van Trouw.
Na zijn inleiding gaan we in groepen uiteen om van gedachten
te wisselen.
Er is muziek vanuit de Armeens-Apostioische Kerk. De middag
wordt afgesloten met een kort liturgisch moment.
Meer informatie en aanmelden - voor 29-1 - via
raadvankerkenamsterdam@gmail.com o.v.v. het aantal
personen en tot welk kerkgenootschap u behoort.

Deelnemers kunnen meedoen met workshops. Het
beloofd een inspirerende en dynamische middag met
ontmoeting, muziek en Palestijnse hapjes te worden.
Datum: zaterdagmiddag 9 februari van 13.30 – 17.15
uur. Plaats: de Grote Kerk in Driebergen. Meer
informatie op www.tentofnations.nl, aanmelden via
tentofnationsnl@gmail.com.

Datum: zaterdag 2 februari, van 14.00 tot 16.00 uur (inloop
vanaf 13.30 uur).
Plaats: Van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1A in Amsterdam
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nieuws
Symposium: Het Hoge
Woord in de Lage Landen

Ruimte in hart en huis

Tussen openbaring en wereldliteratuur

Nina Müller

Welke betekenis geven we vandaag de dag aan de Bijbel?
Lezen we de Bijbel als Woord van God of als woorden van
mensen? En wat doet het met ons, als we erin lezen?
Over deze vragen gaat het symposium ‘Het hoge Woord
in de Lage Landen.’
De organisatie is in handen van het Nederlands
Bijbelgenootschap en de Protestantse Kerk in Nederland.
De in 2018 verschenen essaybundel ‘De Bijbel in
Nederland’ (uitgave NBG 2018) was aanleiding van dit
symposium.

Op dit moment zijn er in Amsterdam negenhonderd
pleeggezinnen actief, in Amstelveen zijn het
er maar zestig. Op de gehele bevolking is dat
minder dan 0.01 %. Het aantal aanvragen, zeker in
Zuidoost, loopt rap op.

Tijdens deze dag is er volop ruimte voor gesprek en zijn
er lezingen van:
• Désanne van Brederode, filosoof en schrijver
• Klaas Spronk, hoogleraar Oude Testament aan de PThU
•	Maarten Wisse, hoogleraar dogmatiek aan de PThU.
Hij schreef op verzoek van de Protestantse Kerk
de gespreksnota ‘De Bijbel in het midden. Het
geloofsgesprek te midden van verschillen’.
•	Na de lunch kunt u deelnemen aan twee
ronden workshops. Kees Posthumus toont zijn
theatervoorstelling: ‘De Bijbel in één uur’. Afsluitend is
een informeel samenzijn.
Kosten zijn € 25 p.p., inclusief de essaybundel ‘De
Bijbel in Nederland’ en lunch. Wilt u de essaybundel niet
ontvangen dan zijn de deelnamekosten € 15 p.p.
Zaterdag 9 maart, landelijk dienstencentrum Joseph
Haydenlaan 2, Utrecht. Het programma loopt van 9.30 tot
16.30 uur.
Meer informatie en aanmelden via
www.protestantsekerk.nl/agenda/
symposium-de-bijbel-in-nederland.

Kinderen worden nu vaak in kleine dorpjes in NoordHolland geplaatst waar meer pleeggezinnen en grotere
huizen zijn.
Stichting Timon hoopt in de buurt van Zuidoost en
Amstelveen gezinnen te vinden die ruimte over hebben
in hun huis en hun hart zodat deze kinderen in hun eigen
bekende omgeving kunnen opgroeien.
Vanuit de christelijke stichting Timon organiseer ik op
donderdag 31 januari een informatieavond over pleegzorg
in de omgeving Amsterdam Zuidoost/Amstelveen.
Tijdens deze avond vertel ik meer over wat pleegzorg
inhoudt en welke vormen er
zijn. Er zal een pleegouder
aanwezig zijn die allerlei vragen
kan beantwoorden van de
geïnteresseerden. Je kunt
pleegouder worden als stel,
maar ook als alleenstaande.
Datum: 31 januari, aanvang
19.45 uur. De avond vindt
plaats bij Lighthouse Chapel,
Kraaiennest 120, Amsterdam.
U kunt zich opgeven voor deze
vrijblijvende informatieavond
via www.deeljethuis.nl.
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gedicht

Profetischerwijze
Niek Schuman - vrij naar Jesaja 1: 12-17 en Micha 6: 6- 8

Wie heeft jullie eigenlijk de eis gesteld
om kerk- en kapeldeur zo plat te lopen?
Hou alsjeblieft op met die huichelarij!
Zondagsviering, Kerstzang, Mattheüs-passion,
vastendagen, vredesweken, heilige jaren,
ze zijn mij een last, moe word Ik er van.
Wanneer jullie weer zo nodig iets moeten,
met bidden en zingen en kerken en koren,
dan zie en dan hoor en dan ben Ik er niet.
Was liever je handen, maar niet in onschuld;
zuiver je onzuiver maatschappelijk systeem;
dat gevecht voor jezelf, uit mijn ogen ermee;
hou op met anderen oneerlijk te behandelen;
leer eindelijk hen als jezelf te behandelen;
zoek eerlijk en onophoudelijk het recht;

Gedicht uit: Een verschil van dag en nacht, p. 48
In de kerstnacht van 2018 overleed Niek Schuman.
Hij betekende veel voor de Protestantse Kerk, vooral
op het vlak van liturgiek en bijbelwetenschap.

zet slachtoffers van geweld op hun voeten;
doe recht aan w.a.o.-ers en w.w.v.-ers;
zet je in voor wie het gelag moeten betalen!
Hoe moet ik mij dan opstellen voor God?
Moet ik het zoeken in massa-bijeenkomsten
of juist in alternatieve diensten en groepen
of in het geven van geld of iets anders?
Je weet heel goed, mens die jij bent,
dat de Heer van jou alleen maar verwacht
dat je consequent recht blijft doen,
dat je trouw blijft in je liefde
en dat je verstandig je weg gaat met God!
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agenda

Jeugd

Kruiskerk

Paaskerk

Activiteiten zijn aangeduid met de kleur van de kerk waarin ze plaatsvinden.
Jeugdactiviteiten zijn roze aangeduid, daarvan wisselt de locatie.

Zo/ 27-01

Koffieconcert
met strijktrio’s

Het strijktrio Amsterdam-Berlijn;
Susanne Niesporek, viool, Eric van der
Wel, altviool, en Anja-Susann Hammer
op cello, speelt D581 in Bes-groot van
Franz Schubert en opus 9 nr.2 in D-groot
van Ludwig van Beethoven. Tijd: 12.00
uur.

Vr/ 01-02

Wintermaaltijd

Jaarlijks terugkerende traditionele
Wintermaaltijd met de Straatklinkers. Zij
komen zingen en eten bij ons. Hopelijk
nemen zij ook iets mee wat ze op straat
vonden. U toch ook? Kosten € 10.
Opgeven: uiterlijk 28-01 bij Irene, Janny
of Wil. Tijd: 17.00 uur.

Ma/ 02-02 Ontmoetingsmiddag
Raad van Kerken
Amsterdam
Voor leden van lidkerken en andere belangstellenden. We gaan in gesprek over
de vraag: wat is in deze tijd de rol en
de betekenis van onze geloofsgemeenschappen in en voor Amsterdam? Tijd:
14.00-16.00 uur, Zolder van Limmikhof,
Nieuwe Keizersgracht 1A, Amsterdam.

Zo/ 03-02

Zo/ 03-02

Dagcentrum
Westwijk

Pelgrimskerk

Overig

www.pga-b.nl

Koffie/benefietconcert

Vrouwenkoor Lyda’s Ladies o.l.v.
pianiste Lyda van Tol zingt een veelzijdig
programma met klassieke en moderne
composities van o.a. Monteverdi,
Schubert, Elgar en Porter. De opbrengst
komt ten goede aan de herbouw van de
Urbanuskerk. Aanvang: 12.00 uur.

Di/ 05-02 	Lezing: Renaissance
in Venetië
Bellini, Carpaccio, Titiaan en Tintoretto
zijn 15e en 16e eeuwse schilders uit de
school van Venetië. Zij vertegenwoordigen de renaissance, een periode waarin
een grenzeloze weetgierigheid ontwaakte en men zich wierp op de studie van
de klassieke literatuur en op de oudheid.
Lezing door Cees Tromp. Aanvang: 14.30
uur in De Goede Herder.

Wo/ 06-02 Voltooid; nieuw licht
op voltooid leven
Zie pagina 31. Aanvang: 20.00 uur.

Zo/ 10-02

Muzikale Vesper

Bert ‘t Hart voert met Linguae atque cordis
cantate BWV 10, Meine Seele erhebt den
Herren. Begin februari viert de christelijke
kerk de reiniging van Maria in de tempel,
volgens de joodse rite zes weken na de
geboorte van Jezus. Het Magnificat, de
lofzang van Maria, staat daarom centraal in
deze cantate van Johann Sebastian Bach.
Aanvang: 17.00 uur.

Do/ 21-02 Paulus, een Jood,
geraakt door Jezus
Zie pagina 31. Tijd: 20.00 - 22.00 uur.

Zo/ 24-02

Kom mijn liefste

Zie pagina 26. Aanvang 15.30 uur.

Wo/ 27-02 Voltooid; nieuw licht op
voltooid leven
Aanvang: 20.00 uur tot 21.30 uur
Vr/ 01-03 Wereldgebedsdag
In 173 landen wordt op
Wereldgebedsdag gebeden voor
verbondenheid met alle christenen. Het
gebed begint in het oosten in Samoa en
verschuift in westelijke richting tot het
bij ons aankomt. Op elk tijdstip is er een
viering. Aanvang: 15.00 uur.

Themaviering klimaat

Met Ionaliederen. Tijd: 10.30 uur in
dagcentrum Westwijk.

Vr/ 08 - zo/ 10-02  Theaterweekend
Benieuwd naar het verhaal? Kom dan
op zondagochtend om 10.00 uur naar de
Theaterdienst! Zie ook pagina 2.
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Oprichting van het grootste Christusbeeld ter wereld in
het West-Poolse stadje Swiebodzín, november 2010.
Foto: Janek Skarzynski

'De grootste ramp die het
Joodse volk is overkomen is
dat de Torah een godsdienst
is geworden.'
Marc Alain Ouaknin
Wanneer werd het bevrijdende
woord tot een sluitende waarheid
de naam tot een stelling
het kind tot nationale held
God onze koning?
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